
Een dynamisch en jong bedrijf in de wereld van sports.tech en performance        
Verschillende disciplines als data-mining, sport-science (research), marketing, e-commerce en advies aan (top) sportclubs werken nauw samen met
korte lijnen        
Strategische samenwerking met onze Chinese partner GenGee Technology m.b.t. Local Position Measurement systemen en Sports.tech producten
met slimme technologie in bijvoorbeeld ballen en scheenbeschermers.  
In Amsterdam-Duivendrecht direct gelegen aan metro station Overamstel       
Innovatie en tech staan hoog in het vaandel        
Je wordt echt onderdeel van het kernteam met eigen verantwoordelijkheden        
Je wordt goed begeleid en werkt in een zelflerende organisatie        
Je wordt serieus genomen en krijgt de kans je (creatieve) potentieel optimaal te benutten                
Direct mogelijkheden en kansen op een vervolgstage en/of freelance opdrachten

Kom bij ons stage lopen en wordt onderdeel van het marketing kernteam van een van de meest innovatieve Sports.tech bedrijven van Nederland! Help
ons met de verwezenlijking van ons mission statement "We improve football". Middels de uitbouw en ontwikkeling van onze online presence en website
in het bijzonder. Onze website(s) dient het episch centrum te worden van al onze voetbal gerelateerde Sports.tech, performance & data-analyse
activiteiten en een aanzuigende en inspirerende werking te hebben op coaches, data-analisten, sportwetenschappers, hoofden jeugdopleiding,
bestuurders, spelers en alle andere betrokkenen in voetbalinnovatie en performance.  

De opdracht 

Design website Forward.football

Onze website is constant 'in beweging'. Zowel vanuit een interactie als graphic design (UX-UI) perspectief. De website dient een Sports.tech (high-end)
uitstraling en beleving te hebben en er dient (meer) actuele content te worden geplaatst van de projecten die plaatsvinden bij clubs. Tevens dient een
betere integratie te worden bewerkstelligd met de website voor ons consumenten label ( www.forwardsports.tech), onze social media kanalen en
Mailchimp. Daarnaast dient de website bovenal een trigger te bevatten waarmee clubs kunnen toetsen in welke mate zij hun innovatie en performance
profiel kunnen verbeteren. Een dergelijke toets moet Forward Football kwalitatieve leads opleveren vanuit de voetballerij. Onze ambitie is om met onze
website te worden gezien als 'best in class' Sports.tech experience!    

De werkomgeving

Ontwikkelen van webdesign voor Forward.football 

Website Forward Football INSAIT KS 
Performance & Data Tracking System 

http://sports.tech/
http://sports.tech/


Je volgt minimaal een MBO (of HBO)-opleiding in de richting van Creative Media Designer , Web-designer, 

Je bent een teamplayer
 Je bent creatief en durft je ideeën te ventileren
Je bent thuis in de wereld van (web) design en user experience
Je bent een doener en kunt je ideeën uitvoeren middels tools als Adobe Creative Cloud, Canva, WordPress, etc. 
Je beheerst HTML(5) en CSS (Javascript is een pré, geen noodzaak)
Je bent visueel ingesteld en kunt ideeën omzetten in (interaction) designs
Je bent een aanpakker
Je kickt op een dynamische en hectische werkomgeving waarin verschillende disciplines en skills moeten samenwerken
Je kunt omgaan met druk en deadlines
Affiniteit met sport is een pré

Praktijkstage (2e / 3e / 4e jaar) MBO
20 weken
4 of 5 Dagen per week
Aanvang vanaf 1 februari 2022 (of anders in overleg)
Stagevergoeding in overleg
Kans op een (deeltijd)baan

Forward.football
Forwardsports.tech

Profiel kandidaten

       Graphic-designer of vergelijkbaar

Informatie over de stageplek 

Wie zijn wij?
Forward Football B.V. is in 2016 opgericht en gevestigd in Amsterdam. 'We improve football' is ons mission statement. 
In Europa richten wij ons op voetbal (sport) verbeter trajecten door wetenschappelijk onderzoek, technologie en data-analyse toepasbaar te maken naar
de dagelijkse praktijk van de voetbal (sport) trainer. Via onze technologie partner GenGee Technology (China) brengen wij innovatieve data-analyse en
performance systemen naar Europa en gebruiken wij deze in onderzoekstrajecten (samenwerking met de VU Human Movement Science) en in verbeter
en training-tracks voor clubs, middels onze zelf ontwikkelde Data Dashboards. Maar ook voor spelers brengen wij technologie op de
(consumenten)markt, zoals ballen met sensortechnologie en App's en scheenbeschermers met technologie. Deze producten brengen wij op de markt
onder ons label Forwardsports.tech.

Websites

Solliciteren
Neem contact op met Beer Flik van Forward Football BV:
Van Marwijk Kooystraat 10-A
1114 AG Amsterdam-Duivendrecht
W: www.forward.football - www.forwardsports.tech
E: beer@forward.footbball - beer@forwardsports.tech
T: 085-018 12 10

Ontwikkelen van webdesign voor Forward.football 

http://forwrdsports.tech/
http://www.forward.football/
mailto:beer@forward.footbball

